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Rengöringsmedel i gelform till kylaggregat med extra effekt

Produktbeskrivning
Securegel är ett gelrengöringsmedel avsett att användas i koncentrerad form till
rengöring och underhåll av kylaggregat inom livsmedels-, dryckesvaru- och
mejeriindustri.

Produktegenskaper
Securegel innehåller en effektiv blandning av ytaktiva ämnen, emulgerande
ämnen och lösningsförmedlare. Sprayas i lämplig sprayutrustning i outspädd
form på ytan. En gel bildas med kondensatet som ger bra vidhäftning.
Securegel skall inte sköljas av.
Den vidhäftande produktfilmen löser sig sakta i kondensatet och gör att
produkten är långtidsverkande. Securegel är inte korrosivt på material som
normalt förekommer i kylenheter, inkluderande aluminium, koppar och
galvaniserade ytor. Det skall dock inte användas på belagda ytor.
Securegel är lämpligt att användas i de flesta typer av sprayutrustning av
lågtryckstyp.

Produktfördelar
• Bra förmåga att lösa smuts
• Bildar gel som har bra vidhäftning och rengör med långtidsverkan
• Bidrar till en bättre hygiennivå

Bruksanvisning
Spraya Securegel outspädd i kylaggregatets rörpaket, 0.25-0.5o liter per m3.
Utföres med 3-4 veckors intervall. För ytterligare detaljer hänvisas till specifika
metodkort.

Teknisk information
Utseende Klar, färglös vätska
Relativ densitet vid 20ºC 1.00
pH (koncentrat) 10.0
Kemisk syreförbrukning (COD) 1600 gO2/kg
Kväve innehåll (N) 2 g/kg
Fosforinnehåll (P) Inget
Ovan angivna data är riktvärden och skall inte tolkas som en specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Lagras i försluten originalförpackning avskilt från extrema temperaturer.
Kompletta anvisningar gällande hantering och kvittblivning av produkten finns
angivna i varuinformationsblad.

Att beakta
Securegel är lämplig att användas på material som normalt förekommer i
industrin vid rekommenderad koncentration och temperatur. Förekommer
osäkerhet rekommenderas utvärdering av materialet före regelbunden och
långvarig användning.
Securegel skall inte användas på kylaggregat med belagda ytor.
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Testmetod
Ej tillämpbart.

Miljöinformation
Ingående tensider är biologiskt nedbrytbara. Securegel är förpackad i returemballage eller i förpackning av
förbränningsbar eller återvinningsbar polyetenplast.

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek
5600053 2 x 5L


